
На подручју Републике Српске, 28.11.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 1, Добој 2, Бијељина 2, И.Сарајево 0, Требиње 2, Приједор 
2, Зворник 2, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД : 12 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 124. (убиство): 0 

 чл. 124. (у вези с чл. 22 КЗРС): 0 

 чл. 125. (тешко убиство) : 0 

 чл. 125. (тешко убиство у вези с чл. 22 КЗРС): 0 

 чл. 131. (тјелесна повреда): 3 

 чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 0 

 остала КД против живота и тијела: 0 
 
**КД против полног интегритета** 

 чл.165. (силовање): 0 

 остала КД против полног интегритета: 0 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа): 2 

 чл. 226. (тешка крађа): 0 

 чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 0 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1 

 остала КД: 6 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ПУ: Бања Лука 2, Добој 1, Бијељина 1, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
0, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град  0 и Фоча 1) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 8 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 11 

 чл. 8. (вријеђање): 0 

 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на ћивот и тијело): 1 

 чл. 12. (туча и физички напад): 2 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних функција): 3 

 остали прекршаји: 5 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 10, Добој 2, Бијељина 3, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
5, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 1 и Фоча 2 СН) 

УКУПНО: 26 

 са посљедицама по лица: 6 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 3, 
лакше повријеђена лица: 5) 



 са материјалном штетом: 20 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

 хаварије: 0 
 
ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а 

 укупно: 0 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Приједор 4 УКУПНО 4 

Пакистан 4  

 
 
 
 
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 

ПУ Бања Лука 

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 26.11.2021. године, 
лишили су слободе лице иницијала Т.Т. из Прњавора, за којим је расписана 
Централна потјерница по наредби Основног суда Прњавор.  

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 27.11.2021. године 
приликом обављања редовних послова и задатака, код лица иницијала И.Ј. из 
Бањалуке пронашли су и одузели одређену количину зелене биљне материје 
која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „Марихуану“. Лице је лишено 
слободе те против истог слиједи подношење захтјева за покретање прекршајног 
поступка због почињеног прекршаја из члана 4. Закона о производњи и промету 
опојних дрога. 

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 27.11.2021. године 
приликом обављања редовних послова и задатака, код лица иницијала М.Ђ из 
Бањалуке пронашли су и одузели одређену количину зелене биљне материје 
која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „Марихуану“ и дигиталну вагу. 
Лице је лишено слободе те против истог слиједи подношење захтјева за 
покретање прекршајног поступка због почињеног прекршаја из члана 4. Закона о 
производњи и промету опојних дрога. 

ПУ Добој  
 
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 26.11.2021. године, 

идентификовали су лице иницијала М.М. из Добоја, за које постоји основ сумње 
да је претходну ноћ 25/26.11.2021. године, из комби возила марке „Ford” 
отуђило три душека вриједности од око 300 КМ. Наведено комби возило је било 



паркирано у Колубарској улици у Добоју. Истог дана извршен је претрес куће 
коју за становање  користи наведено лице, приликом чега је пронађен и одузет 
један душек. Против наведеног лица ће Окружном јавном тужилаштву Добој 
бити достављен Извјештај о извршеном кривичном дјелу „Крађа“.  

 
Полицијски службеници Полицијске станице Брод, 26.11.2021. године, 

идентификовали су лице иницијала И.Ј. са подручја општине Брод за које 
постоји основ сумње да је претходну ноћ 25/26.11.2021. године, извршило 
провалу у један вјерски објекат на подручју општине Брод и у два путничка 
аутомобила која су се налазила паркирана испред наведеног објекта, којом 
приликом је из једног путничког аутомобила отуђило новац. Против наведеног 
лица ће Окружном јавном тужилаштву Добој бити достављен Извјештај о 
извршеном кривичном дјелу „Тешка крађа“. 

  
ПУ Требиње 

Полицијској станици  Требиње, 28.11.2021. године, пријављено да је 
једно  малољетно лице физички напало друго малољетно лице из Требиња, 
ударивши га у предјелу сљепочнице, чиме му је нанијело повреде. О свему 
обавјештен дежурни тужилац  Окружног јавног тужилаштва у Требињу, који је 
наложио полицијским службеницима да предузму све потребне мјере и радње у 
циљу документовања кривичног дјела „Тјелесна повреда“. 

Полицијској станици Требиње, 28.11.2021. године, пријављено да је лице 
иницијала А.В. упутило озбиљне пријетње лицима иницијала Г.Р. и Д.П. што је 
код истих изазвало осјећај страха и угрожености по живот и тијело. Лице 
иницијала А.В. је лишено слободе, а код истог је утврђено присуство алкохола у 
организму од 2,22 г/кг. У току је рад на документовању кривичног дјела 
„Угрожавање сигурности“. 

 
ПУ Мркоњић Град 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Мркоњић Град, 28.11.2021. 

године, због почињеног прекршаја из Закона о основама безбједности 
саобраћаја на путевима у БиХ лишили су слободе лице Н.Р. из Мркоњић Града, 
возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 1,94 g/kg. 


